
ismeretlen Kleopatrájából) és Wyspiański
Menyegzőjének páros részlete: ebben
Murawska Ráchelt játszotta, Bialoszewski
előbb Ráchel apját, majd a Költőt, aki itt
(a 18. jelenetben) a Vőlegény szerepét is
átvette. Ennek a műsornak egy részét a
lengyel televízió is közvetítette, 1961
júniusában. Újszerű előadásmódjuk so-
kakat meghökkentett vagy megbotrán-
koztatott, másokat épp ezzel a klasszikus
műsorral győztek meg a színházukról.

Bialoszewski színháza 1955 júniusában
játszott először, 1963 nyarán játszott
utoljára. Kantor képzőművészeti szín-
háza, a Cricot 2., 1956. május 12-én tar-
totta Krakkóban első bemutatóját, Mrożek
első darabját 1958-ban közölte a Dialog,
Grotowski színházának első, még csupán
útkereső előadása 1959 októberében volt,
Różewícz első darabja 1960-ban jelent
meg, Dejmek híres misztériumjáték-
rendezésének łódźi premierje 1961-ben
volt, a varsói 1962 áprilisában. Tehát 1963
nyarán, amikor Białoszewski színháza
kihunyt, már sok minden volt
Lengyelországban: mond-hatni, minden
megvolt, ami a lengyel színházat
világszerte híressé tette. De ő volt az első,
Bialoszewski; Bialoszewski színháza volt
az első, „mielőtt bármi" - ahogy A világ
teremtése című darabjában írta -, mielőtt
bármi is létrejött volna.

A költő eltáncolta költészetét, s az-után
ismét ágyban-olvasnivaló verseket, majd
prózát írt, a festőnő, Murawska, visszatért
a vásznaihoz, és Ludwik He-ring a maga
csendes, bölcselkedő-olvasgató
magánéletébe. Színházukra, meg-szűnte
után, sokáig még gondolni sem akartak.
Azután megjöttem én Budapestről, s
előrángattam az emlékeket a feledésből,
csupán mert szükségem volt rá, a
disszertációmhoz ... s Bialoszewski egyre
szívesebben mesélt róluk, segített nekem,
és közben a darabok közlésére is kedvet
kapott: szövegük 1971-ben jelent meg
Varsóban, a Teatr Osobny című kötetben.
Azóta bárki eljátszhatja, és játsszák is
őket, szerte Lengyelországban. De ez már
nem ugyanaz, ami volt. Annyira nem
ugyanaz, hogy most, tizenöt év múltán,
már nem is fáj Białoszewskinek, hogy
játsszák. Még el is megy megnézni,
hogyan. Hiszen ő maga is már rég nem
ugyanaz. Ami abból maradt: néhány
magnetofonszalag, át- meg átmásolva,
továbbadva, a hajdani Białoszewski
hajdani hangjával. S nekem:
Bialoszewski, amint pizsamában, egyedül
táncolja-énekli végig, 1969 őszén,
Dąbrowski téri lakásán az Osmedęuszét.

BÁNYAI GÁBOR

Caracasi interjú
Tadeusz Kantorral

Az 1978 júliusában Caracasban, Venezu-
ela fővárosában megrendezett Nemzetek
Színháza fesztivál elsőrendűen a harma-
dik világ színházainak nemzetközi sereg-
szemléjéül szolgált. Főként Latin-Ame-
rika színházi életébe pillanthattunk be,
fölismerve, hogy abban a legjelesebb
irányt a politikailag elkötelezett színházak
képviselik, melyek formailag az ama-
tőrizmus irányából érkeznek. Éppen az
erősödő politikai érdeklődés és a hivata-
los-professzionista korlátok átlépésének
igénye eredményezte azonban, hogy a
legnagyobb sikere az európai „kísérleti"

színházaknak volt, azoknak az együtte-
seknek, melyek kiforrott társadalmi
mondanivalóval jelentkeztek, s többnyire
az ezzel adekvát formához is közel jutot-
tak már.

A legnagyobb visszhangot kétségtelenül
egy lengyel előadás váltotta ki, Tadeusz
Kantor rendezése, a Halott osztály már a
tavalyi BITEF-en is a nemzetközi
érdeklődés középpontjában állt, ezúttal
azonban olyan közeggel került szembe,
mely történelmi múltját és sok tekintetben
politikai jelenét tekintve is eltérő képet
mutat. A szembesítés európai szemmel
meglepő eredményt hozott: kiderült, hogy
a közép-kelet-európai problémák
megfelelő történelmi távlatú bemutatása a
más fejlődési stádiumban levő latin-
amerikai politikai helyzetben is meg
tudott szólalni. Világossá vált, hogy az
előadás az ábrázolt történelmi valóság
alaposabb ismerete nélkül is ugyanolyan
jelentést hordoz, ha nem jelenti is
feltétlenül ugyanazt.

A fesztivál meghívója Kantor színháza
számára négy előadásra szólt. Magam a
hatodik és ismét felejthetetlen sikerű este
után válthattam néhány szót az immár
világhírű színházi emberrel.

- Ha egy színházat meghívnak egy ilyen
rangos nemzetközi seregszemlére, akarva-
akaratlan egy ország színházi kultúráját kell
képviselnie. Mit jelentett önnek ez a felelősség?

- A lengyel színházi élet egyik legfőbb
vonzereje sokszínűségében rejlik. A világ
számára elsőrendűen azzal váltunk
érdekessé, hogy a legkülönfélébb

színházi stílusokban gondolkodni tudó
rendezők működése határozza meg színi
kultúránkat. Éppen e sokféleség ered-
ményeként tűnhettünk ki azzal is, hogy
újabb és újabb területeket Ígyekeztünk
meghódítani a színház számára - a leg-
különbözőbb irányokból érkezve erre a
területre. Hogy e sokféleséget mégis
képviselni tudja egy-egy színház, annak
döntő oka _a szemléletbeli rokonságban
keresendő. A mai lengyel színház ugyan-
is - bármilyen irányban keresse is a meg-
oldást, a kivezető utat vagy akár csak
egyszerűen a kísérleti lehetőségeket - a
lengyel függetlenségi törekvésekkel pár-
huzamosan alakult lengyel romantika
irodalmi és politikai hagyományainak
talaján állva végső soron egyazon prob-
lematikával foglalkozik. Nem akarom
ezzel összemosni az egyébként is össze-
keverhetetlen profilokat: a közös társa-
dalmi gond azonban mindenképpen azt
sugallja, hogy a sokféleségben az egy-
séges lengyel színházi kultúrát hangsú-
lyozzam.

- Ebben a sokszínű egységben az Ön szín-
háza, a Cricot 2. mégis egy egészen sajátságos
színt képvisel - s ez nemcsak a formát illetően
van így.

- Úgy vélem, erre a kérdésére a leg-
tömörebben és a legrövidebben úgy vála-
szolhatok, ha vázlatosan összefoglalom
színházam történetét.

A Cricot 2. Színház 1955-ben alakult
meg Krakkóban, s megalakulása óta több
olyan fejlődési szakaszon ment át,
amelyek élesen elkülöníthetők egymástól,
s amelyek a modern színház útkeresését is
tükrözhetik valamelyest. A kezdeti
lépések után, melyeket célkitűzéseimnek
megfelelően egy sajátos történelmi és
képzőművészeti gondolkodásmód
együttes jelenléte indukált, a hatvanas
évek elejére megszületett az a színház,
melyet mi sans forme, azaz forma nélküli
színháznak neveztünk. Ez a fogalom is a
képzőművészetből származik, egy kép-
zőművészeti mozgalomra utal, mely a
hatvanas évek elejének egyik legjelentő-
sebb irányzata volt. Lényegében színhá-
zunkban ezt a képzőművészeti eszmét
Ígyekeztünk megjeleníteni sajátos színházi
eszközök hozzáadásával, hogy ily módon
adott valóságunkat egy, a színházban
merőben új szempontból ábrázol-hassuk.
Mint arra már utaltam, a lengyel
színháznak kísérleteihez adott volt a
lengyel irodalom, a lengyel romantika
sajátos kifejezésvilága: így válhatott en-
nek a korszaknak reprezentáns előadá-



sává Stanisław Ignacy Witkiewicz: A kis
kastélyban című műve.

- Ettől az irodalmi alapanyagtól a
későbbiekben sem szakadtunk el, akkor
sem, amikor új jelentést Ígyekeztünk adni
színházi kifejezési formáinknak. A
fordulópontot 1963-ban ugyancsak egy
Witkiewicz-bemutató jelentette: Az őrült
és az apáca című műve. Az ezzel kezdődő
szakaszt mi zéró-színháznak neveztük el.
Ennek kiindulópontja a színház autonóm,
mindentől függetlenített eszméje volt, más
szóval maga a színházi eszme. Mindez
nem a már meg-szerzett eszközök
elvetését jelentette, csupán azok új
látószögbe való helyezését.

- Az így kialakított formanyelv tar-
talmi konzekvenciáinak levonása vezetett
ahhoz, hogy további rendezői mun-
kásságom során egész sor happeninget
vittem színre Lengyelországban, az
NSZK-ban, Olaszországban, Francia-
országban és a skandináv államokban.
Ennek megfelelően 1967-68 körül szín-
házam a happening-színház stádiumába ju-
tott, s továbbra is azzal az igénnyel dol-
gozott, hogy a hagyományos színházi
keretekben tetten nem érhető társadalmi-
politikai tendenciákat korszerű esz-
közökkel, mindenütt érthető nyelven
fogalmazza meg. Színházamban ennek a
korszaknak alapvető műve ismét és új-ra
egy Witkiewicz-darab volt: a Vízi-tyúk.

- Gondolom, az eddigiekből is nyil-
vánvaló már, hogy voltaképp kettős
irányú a Cricot Színház fejlődése: egy-
felől erősen kötődött a számunkra
klasszikus irodalmi szövegekhez, fölhasz-
nálta a lengyel irodalom más társadalmi
körülmények között kialakított formai és
tartalmi újdonságait; másfelől eközben
egyfolytában olyan színházi nyelv
megteremtésén fáradozott, mely a modern
ember egyre lehetetlenebb útkeresésével,
az eléje tornyosuló, sokszor
leküzdhetetlennek tetsző akadályok
meghódításával adekvát. Így vált szín-
házam negyedik fejlődési szakaszává -
továbbra is elsőrendűen Witkiewicz
művészetének felhasználásával - a lehe-
tetlen színház: le théâtre impossible. Ez a
fejlődési szakasz vezetett el ahhoz az
állapothoz, melyben színházam az utóbbi
egy-két év kísérleteit folytatja.

- Ezt a szakaszt azonban már semmiképpen
sem nevezhetjük a lehetetlen színház

korszakának. Hiszen mind formailag, mind
tartalmilag nagyon is lehetséges az, amiről Ön

beszél. Világának végletes szomorúsága és

kiüresedettsége, pokoli humora éppen az
emberi lehetőségek számbavételét jelenti, ha
mindez végkicsengésében egyfajta emberi vég-
állapotra utal is. Nem az abszurd szellemében,

de a sajátos lengyel romantika és szürrealizmus

költői végletességével mindenképp.
- Éppen ezért nevezzük mi a Cricot

Színház jelenlegi fejlődési szakaszát halál-
színháznak, s ezért választottuk en

nek kifejezésére a Halott osztály című
darabot. Talán az sem véletlen, hogy ez-
úttal, az eddigiektől eltérően, lemondtunk
az egységes irodalmi szövegről, s
darabunk inkább egyfajta összeállítás,
melybe Witkiewicz éppúgy befér, mint a
modern lengyel irodalom és az egykori
újságcikkek.

- Az előadás alapjául szolgáló esemény:
idős emberek visszatérése az iskolapadba,
saját ifjúságukba - s az elő-adás során ez a
szembesítés váltja ki az összes konfliktust.
Vannak közöttük még aktív öregek, de
olyanok is, akik már a halál küszöbén
állnak. Két béna öreg mintha magát a
halált képviselné. Mindnyájan azokba az
osztálytermekbe, iskolapadokba térnek
vissza, melyeket én memóriagépnek
nevezek. Ezek a padok számomra nem
színházi díszletet jelentenek, hanem olyan
objektumokat, melyek tulajdonképpen a
főszerepet játsszák. Az öregek mindent
megpróbálnak, hogy visszatérhessenek
fiatalkorukhoz, gyerekkorukhoz,
magukkal cipelve az ezt jelképező
bábukat. Mindannyian együtt és
valamennyien külön-külön a
legkülönbözőbb módon és mértékben
önnön gyermekkoruk gyilkosai. Nem
túlságosan elismerésre méltó típusok.
Ezek az emberek - fiatal éveik után át-
kerülvén a felnőttkorba - megteszik
mindazt, amit én önvédelmi magatartás-
nak nevezek. Ez nem lényegi kultúra:
csupán a képmutatás kultúrája, mely
mindama szerencsétlenség okozója, mely-
ben korunk embere szenved. Ezt az
emberi csoportot talán külön névvel is
lehetne illetni, én azonban nem nevezem
meg őket. Ők mindazok, akik tevékeny-
ségük és magatartásuk révén válaszfa-
lakat építenek társadalmak és emberek
közé: falakat, melyek mögött végül is
nincs semmi, vagy ha igen, az maga a
halál.

- Ezek az emberek - és színházammal
most ez a legfontosabb elmondandóm -
visszatérnek az iskola padjaiba, azaz a
kezdet kezdetéhez, azokhoz a rea-
litásokhoz, amelyek a legvalóságosabbak.
Visszatérnek úgyszólván a még nyers,
elsődleges matériához, amely még nincs
bepiszkítva a későbbi sikerekkel,
karrierrel és konformizmussal.
Visszatérnek, és megpróbálják rekonst-
ruálni gyermekkorukat, ifjúságukat. Ter-
mészetesen az, hogy ez sikerül-e nekik
vagy sem, már nem a mű tartalma, s a
színházé sem, erre sem a dráma, sem a
színház nem ad választ. A mű és a szín-
ház egyaránt csak bizonyos lehetőségek-

Részlet a Halott osztály előadásából



re utal. Bemutatja elsősorban a rend-
kívülien nevetséges oldalakat, a gyer-
mekkori labirintusokat, melyekben a
későbbi minden jó és rossz egyként
megtalálható. Végül is ezeket a padokat
elhagyott roncshajóknak is nevezhetnénk:
azért így, mert élettelenek és mert nem
képesek az ifjúkor visszaadására. Az
előadás objektumai tehát ugyanolyan utat
járnak be, mint az élő szereplők: útjuk a
memóriagép funkciójától az el-hagyott
roncshajók állapotáig vezet.

- Azzal együtt, hogy az előadás ezt a
visszavonhatatlannak tetsző, halált s éjtető
hangulatot árasztja, összességében mégis a
megváltást ígéri : hogy a modern színházhoz
kevéssé illő fogalmat használjak: katartikus
állapotba hoz. És nekem úgy tűnik, hogy ez
általában is jellemző az Ön sajátos színházi
előadásaira.

- Ennek magyarázata talán abban
rejli k , hogy sokak véleményével, sőt
meg-győződésével szemben sem ez a mű,
sem az én színházam nem pesszimista
kicsengésű. Annál kevésbé az, mivel sem
a műnek, sem színházamnak nem célja
akár a pesszimista, akár az optimista
légkör létrehozása.

- Végezetül ezért inkább egy gyakorlati
kérdés: mikor láthatjuk Önt és színházát
Budapesten?

- A Cricot 2. Színházat a budapesti
Nemzeti Színház meghívta, hogy önök-nél
is bemutassuk a Halott osztály című
előadásunkat. Amennyiben akadály nem
gördül a meghívás elé, mi nagy örömmel
teszünk annak eleget. Annál is inkább,
mert bármennyire örömteli is ez a vene-
zuelai siker, élet- és történelemszemléle-
tünk elsősorban mégsem itt honos. Re-
mélem tehát, hogy minél előbb Budapes-
ten folytathatjuk színházi beszélgetése-
inket.

Következő számaink tartalmából:

Hubay Miklós:

Ünneprontás az Elvarázsolt Szigeten

Takács józsef:

„Szöveg" és „produkció"

Koltai Tamás:

Anatolij Efroszról

Tarbay Ede:

Dorman gyermekszínháza

ODETTE ASLAN

Grotowski színháza

Lengyelországban diplomát kell szerezni
ahhoz, hogy valaki színházi mesterséget
folytathasson. Jerzy Grotowski Krakkó-
ban tanult színészetet és rendezést, azon a
színiiskolán, ahol később maga is tanár
lett. A színház hagyományos felfogása
nem elégítette ki. Elmélyülten tanulmá-
nyozta a színészképzés régi iskoláit, Del-
sarte-ot, Dullint, Sztanyiszlavszkijt, Me-
jerholdot, Vahtangovot, Artaud-t,
Brechtet, a japán, a kínai és az indiai
színházat. A korszerű tudományhoz for-
dult, hogy szélesebb alapokra helyezze a
színházi kísérletezést, és kilépjen abból a
„»karthauzi kolostorból«, ahol a tudás
halódó hagyományait ápolják". Mint-hogy
a film és a televízió elfoglalta mind-
nyájunk által ismert helyét, felismerte, a
színháznak az a dolga, hogy elkülönül-jön
tőlük, megerősítse fizikai kapcsolatát a
közönséggel, visszatérjen a meztelen
színpad művészetéhez, a szegény színház-
hoz. Előbb Opoléban, majd Wrocławban
hozott létre kísérleti laboratóriumot, ahol
pszichológusokkal, fonológus és
antropológus szakemberekkel dolgozott
együtt.

Itt rendezett előadásai mindenekelőtt
olyan keretek voltak, ahol gyakorlatban
próbálhatta ki laboratóriumi kutatásait.
Miközben egyszerre nyúlt vissza a szín-
ház és az ember ősi forrásaihoz, alapvető
és szigorú vizsgálat alá vetette a színész-
néző és a szöveg-rendező-színész vi-
szonyt, a színház célját, az etikát, a színé-
szi technikát. Nem mutatott be kortárs
darabokat. Erőfeszítései egyfajta intenzív
tréningre és e tréning klasszikus da-
rabokban való alkalmazására irányultak.

Szöveg és előadás viszonya

Lengyelországban a legtöbbet játszott
darabokat XIX. századi nagy romantikus
írók neve fémjelzi, akik manapság nem-
zeti klasszikusoknak számítanak. Gro-
towski előszeretettel rendezi műveiket, s
ugyanúgy a külföldi klasszikusokéit.
Színre viszi Słowacki Kordianját, Wys-
piański Acropolisát, Byron Káinját,
Shakespeare Hamletjét, Marlowe Faust-ját,
Kalidásza Sakuntaláját, Calderón-Słowacki
Állhatatos hercegét. Artaud-nál vagy

Brechtnél erőteljesebben hirdeti, hogy a
színházi optika érdekében el kell vetni az
irodalom optikáját, s hogy a mai világhoz
viszonyítva újra meg kell vallatni a
klasszikusokat.

„Számomra az a fontos, ami élettel tölti
meg a szöveg élettelen szavait. (...) A
színház emberi reakciókból és impul-
zusokból, emberi kapcsolatokból születő
cselekedet. Egyszerre biológiai és szelle-
mi aktus . . ." Az európai kultúra talaján
létrejött klasszikus mű Grotowski számára
akkor megfelelő, ha emberi tapasztalatok
és máig aktuális mítoszok sűrűsödnek
benne. Elveti a szerzői szándék túlságosan
is szolgai tiszteletét, de épp-úgy elveti a
rendező hűtlenségét is, aki saját kényére-
kedvére rombolja le a művet. A
színdarabot nem múzeumi tárgynak
tekinti, hanem szikének, amely lehetővé
teszi, hogy feltárjuk, ami el van rejtve
bennünk, hogy találkozzunk másokkal
(...) fölébe emelkedjünk magá-
nyosságunknak. Mejerholdhoz hasonlóan
az előadás nála nem színpadi repre-
zentáció, hanem felelet a darabra, válasz a
darab kihívására, kihívás a nézőnek. A
színpadi mű ilyen szembesítésekből
születik meg. Ez az, amit ő az Angyallal
vívott harcnak nevez; az Angyal a szöveg.
A rendező ezt úgy használja, mint a festő
a tárgyát övező motívumokat.

A színház ott kezdődik, ahol a szó már
nem elégséges (lásd Artaud). Grotowski
nem tesz hozzá a szöveghez, és nem is
módosít rajta. Amit megváltoztat, az a
replikák elosztása és a jelenetek sorrendje,
s ebben hasonlít Mejerholdra; ő is a mű
szívébe lopódzik, s megváltoztatja a
szerkezetét. Túl akar lépni a puszta anek-
dotán, szerepeket körüljáró vázlatokat
készíttet, selejtez, rászorítja a színészt,
hogy személyes erőforrásaira összponto-
sítson, kibontatja vele az eredeti témát.
Rendezéseiben a cselekmény fokozatos
fölfejlesztése helyett jobbára szakadozó
tört vonalakat hoz létre. Ahhoz a kritikai
szellemű, szkeptikus nemzedékhez tarto-
zik, amely nem hajlandó okoskodások
malmába vagy érzelmek sodrába kerülni.
Nála a munka nem azzal indul, hogy azo-
nosul a szerzőnek vagy szakavatott ma-
gyarázóinak gondolkodásával. Grotowski
paradox megfogalmazásában: előbb meg
kell alkotni a művet, utána már tudni
fogjuk, hogy miről szól. Előbb csele-
kednünk kell, hogy felismerjünk valamit.
Tudni utóbb lehet, nem előbb. A mű
magvát megragadva rátekeredik, körül-
fonja reflexiójával és érzékenységével,
egyre szélesedő centrifugális örvényeket


